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Samenvatting

Met EC2, haar Elastic Computing Cloud, heeft Amazon een nieuw cloud comput-
ing model geintroduceerd. EC2 en andere commercile cloud aanbieders (Rack-
space, GoGrid, IBM) bieden verwerkingskracht met een zeker dienstverlenings-
niveau (CPU type en -kloksnelheid, geheugenhoeveelheid, enz.) Deze kan voor
een bepaalde prijs per tijdseenheid, meestal per uur, worden ingehuurd. Hoewel
elk van deze commercile aanbiedingen duidelijke specificaties heeft, moeten ge-
bruikers toch begeleid worden met de keuze, omdat machine specificaties meestal
nou eenmaal weinig zeggen over de uiteindelijke prestatie van een gegeven toep-
assing.

Zakken-vol-taken is een belangrijk type toepassing die inherent elastisch is.
In dit proefschrift introduceren wij BaTS, onze budget-beperkte planner voor dit
type toepassing. BaTS vereist geen a priori informatie over de tijd die elke taak
zal kosten. Het gebruikt statistische methoden om een kleine selectie taken uit
te voeren op alle beschikbare cloud-platforms (het voorproeven). BaTS bewaakt
de voortgang van de taken en herconfigureert dynamisch de groep machines, ge-
baseerd op het verwachte budgetverbruik en uiteindelijke doorlooptijd.

We stellen eerst de algemene architectuur van de BaTS planner voor. We
beschrijven ook de kern van het planningsalgoritme. Onze real-life experimenten
met een BaTS prototype laten zien dat een kosten-bewuste planner efficint en
effectief kan worden uitgevoerd en dat de real-time herconfiguratie erin slaagt de
kosten van uitvoering binnen een vastgesteld budget te houden.

Vervolgens introduceren we het systeem dat de gebruiker kan begeleiden, de
voorproever, die wiskundige technieken gebruikt om, na aan een klein aantal
taken tijdsmetingen te hebben verricht, realistische roosters kan voorstellen om
de volledige zak taken uit te voeren. Onze resultaten laten zien dat BaTS in staat
is om een gebruiker een weg te zwijzen door de jungle van het cloud aanbod en / of
te plannen binnen een door de gebruiker vastgesteld budget (indien een dergelijke
planning uberhaupt mogelijk is).
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Vervolgens modelleren we de algemene architectuur van BaTS als een sto-
chastisch-wiskundige constructie, om de sterke punten en beperkingen van onze
voorgestelde planner te evalueren. Hiertoe implementeren we een simulator. We
doen hiermee veel evaluaties, met een brede selectie van roosters en real-life, op
echte traces genspireerde belastingen. Onze simulaties laten zien dat de in BaTS
geimplementeerde voorspellingsmechanismen effectief kunnen omgaan met ver-
schillende soorten belastingen.

We introduceren ook een aantal stochastische staart-fase optimalisaties die
we aan de hand van de eerder geintroduceerde wiskundige constructie evalueren.
Onze simulaties tonen aan dat replicatie strategien beter presteren dan migratie
strategien en dat imperfecte informatie in combinatie met willekeurige selectie
het beste de prestatie met perfecte informatie benadert.

Tot slot evalueren we BaTS in een real-world omgeving, door het daadwerkelijk
uitvoeren van een parameter-sweep applicatie op Amazon EC2 instances van ver-
schillende types. Onze experimenten laten zien dat BaTS in staat is om met succes
de meest efficinte middelen voor de gegeven belasting te selecteren en daarmee de
uitvoering binnen de door de gebruiker gestelde eisen.

Onze resultaten suggereren ook mogelijke richtingen voor toekomstig on-
derzoek. Een voorbeeld daarvan is de introductie van een adaptief rentabiliteitscri-
terium in de berekeningsfase. Hier moet de sneller:goedkoper verhouding die
in de hoge-doorvoer-fase gebruikt wordt worden vervangen door een kleinste-
variantie verhouding gedurende de staart-fase. Verder is een interessante theor-
etische vraag in hoeverre ons voorgestelde CLT model ook de prestatie variatie
van eenzelfde machine type modelleert. Een andere interessante onderzoeksricht-
ing komt voort uit de intrinsieke fout-tolerantie van de BaTS planner, gezien het
feit dat een van de aannames is dat taken opnieuw kunnen worden uitgevoerd.
Dit maakt het mogelijk de voortgang van het geheel op te slaan. Dit leidt tot de
onderzoeksvraag of het in dit werk voorgestelde theoretische model zou kunnen
omgaan met de fijne kneepjes van opslag- en overdrachtskostenmodellen.
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